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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ҳафт гуфтор аз он ҳазрат дар бораи аҳкоми мубталоён
ба марги мағзӣ ва пайванди аъзоъи онон
ـب بِ�إیــرا َن �أ ْن �أ ْس ـ�أ َل الْ َم ْن ُصــو َر الْ ِ
� . 1أخْ َب َرنــا الْ َح َس ـ ُن ْب ـ ُن الْ ِ
هاش ـ ِم َّي
قاس ـ ِم ال ِّط ْهرانِـ ُّـي ،قــا َلَ :س ـ�ألَ ِني َط ِبیـ ٌ
ـف نَشـ ِ
الْخُ راســانِ َّي �أ َّی ـ َد ُه اللّ ـ ُه تَعال ـیٰ َعـ ْـن َت َوقُّـ ِ
ـاط الدِّمــا ِغ ُط ـ ّراًَ ،ف َس ـ�ألْ ُت ُه َع ْن ـ ُه َفقــا َلَ :س ـ ْك َر ٌة ِمـ ْـن َس ـ َك ِ
رات
الْ َمـ ِ
ـت :تُری ـ ُد َحیــا ًة َغ ْیـ َـر ُم ْس ـ َت ِق َّر ٍة؟ قــا َلٰ :ه َكــذا َیقُولُــونَ!
ـوت! قُ ْلـ ُ
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳасан ибни Қосими Теҳронӣ моро хабар дод, гуфт: Пизишке
дар Эрон аз ман хост ки аз ҳазрати Мансури Ҳошимии
Хуросонӣ айядуллоҳ таъоло дар бораи таваққуфи ҳамаи
фаъолиятҳои мағзи бипурсам ва ман пурсидам, пас фармуд:
Як мадҳушӣ аз мадҳушиҳои марг аст! Гуфтам: Манзуратон
ҳаёти ғайри мустақарри аст? Фармуд: (Фуқаҳо ба он) ин гуна
!мегӯянд
السـ ْب َزوا ِر ُّي ،قــا َلَ :سـ�ألْ ُت ُه َعــنِ ال َّط ِبیـ ِ
ـات
ـب ُید ِْخـ ُل ِجهــازاً ِفــي َجـ ْو ِف َمـ ْـن مـ َ
� . 2أخْ َب َرنــا صالِـ ُـح ْبـ ُن ُم َح َّمـ ٍد َّ
ـث بِـ ِه!
ِدما ُغـ ُه َف ُی َحـ ِّر ُك َق ْل َبـ ُه ،قــا َلٰ :ذلِــكَ لَ ْحـ ٌم َی ْع َبـ ُ
Тарҷумаи гуфтор:
Солеҳ ибни Муҳаммади Сабзаворӣ моро хабар дод, гуфт:
Аз он ҳазрат дар бораи пизишке пурсидам ки дастгоҳеро дар
шиками касе ки дучори марги мағзӣ зудааст дохил мекунад,
пас қалбашро ба ҳаракат во медорад, фармуд: Он гӯште аст ки
!бо он бозӣ мекунад
� . 3أخْ َب َرنــا ِ
فس ـ�ألْ ُت ُه َعــنِ
هاش ـ ُم ْب ـ ُن ُع َب ْی ـ ٍد الْخُ َج ْن ـ ِد ُّي ،قــا َل :كُ ْنـ ُ
ـب مــا ُی ِج ُیب ِنــي َ
ـت �أ ْس ـ�أ ُل الْ َم ْن ُصــو َر َف�أ ْك ُتـ ُ
ـوت َو ِفــي َب ْط ِنهــا َولَـ ٌد َیـ ْركُ ُل ،قــا َلُ :یشَ ـ ُّق َب ْط ُنهــا َو ُیخْ ـ َـر ُج الْ َولَ ـ ُد َو َسـ�ألْ ُت ُه َعــنِ ال َّر ُج َل ْیــنِ
الْ َم ـ ْر�أ ِة ُی ْد ِرك َُهــا الْ َمـ ُ
ف َع َل ْی ِهمــا ِفــي َزلْ َزلَـ ٍة �أ ْو ُطوفـ ٍ
ـاس
السـ ْق ُ
َی ِخـ ُّر َّ
ـان �أ ْو َسـ ْیلٍ َف َی ْه ِلــكُ �أ َح ُد ُهمــا َو َی ْب َقــی ا ْل�آخَ ـ ُـر �أیّامـاً لا َی ْع ِثـ ُـر َع َل ْیـ ِه النّـ ُ
ـاف �أن ُی ْه ِل َك ـ ُه الْ ُجــو ُع� ،أ َی ـ�أْكُ ُل ِمـ ْـن �أ ِخی ـ ِه؟ قــا َلَ :ی ـ�أْكُ ُل ِم ْن ـ ُه مــا َی ُس ـ ُّد بِـ ِه َر َم َق ـ ُه �إِ ْن َع ِل ـ َم �أنَّـ ُه َق ـ ْد َه َلــكَ
َف َیخـ ُ
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ـلاج لـ ُه �أ ْو
ـوت ل َمـ َـر ٍ
ثُـ َّم َی َت َصـ َّد ُق بِد َیـة مــا �أ َك َل م ْنـ ُه �إِ ْن نَ ّجــا ُه اللـ ُه َو َسـ�أل ُت ُه َعــنِ ال َّر ُجـ ِل ُیحیــط بِـه ال َمـ ُ
ض لا عـ َ
ص ِفــي ُعضْ ـ ِو ِه َفــلا َی ِجـ ُد �إِلّا ُعضْ ـ َو َم ِّیـ ٍ
س بِـ ِه �إِذا كا َن َعلـیٰ ٰهـ ِذ ِه الْحــالِ
نَ ْقـ ٍ
ـت �أ َی ْق َط ُعـ ُه َو ُی َرقِّ ُعـ ُه؟ قــا َل :لا َبـ�أ َ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ّ
َو ُی ْن ِفـ ُق د َیـ َة مــا َقطـ َع فــي َسـ ِبی ِل اللـه �إِ ْن �أرا َد شُ ـكراً �أ ْو �أرا َد �إ ِْحســاناً!
Тарҷумаи гуфтор:
Ҳошим ибни Убайди Хуҷандӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
ҳазрати Мансур мепурсидам ва посухе ки мефармудро
Пойгоҳи иттилоърасонии дафтари ҳифз ва нашри осори Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло

Аҳком; Масоъили мустаҳдиса

менавиштам, пас аз он ҳазрат дар бораи зане пурсидам ки
марг ӯро фаро мегирад, дар ҳоле ки дар шикамаш фарзанде
ҳаст ки лагад мезанад, фармуд: Шикамаш шикофта мешавад
ва фарзанд берун оварда мешавад ва аз он ҳазрат дар бораи ду
мард пурсидам ки сақф дар зилзила ё тӯфон ё селе бар сари
онҳо фуру мерезад, пас яке аз он ду ҳалок мешавад ва дигарӣ
чанд рӯз боқӣ мемонад дар ҳоле ки мардум ӯро намеёбанд,
пас метарсад ки гуруснагӣ ӯро ҳалок кунад, оё аз (ҷасади)
бародараш бихурад? Фармуд: Аз он миқдоре ки рамқашро
нигоҳ дорад мехурад агар медонад ки ӯ ҳалок шудааст ва сипас
дияи чизе ки хӯрдаастро (истиҳбобан чунонки дар идома
меояд) садақа мекунад агар Худованд ӯро наҷот дод ва аз он
ҳазрат дар бораи марде пурсидам ки марг ба хотири дардӣ
бедармон ё нақсе дар узв ба ӯ иҳота ёфтааст, пас ҷуз узви
маййитеро намеёбад, оё онро қатъ кунад ва ба худ пайванд
бизанад? Фармуд: Ишколе надорад агар дар ин ҳол аст ва дияи
чизе ки қатъ кардаастро дар роҳи Худованд инфоқ мекунад
агар иродаи сипосгузорӣ ё иродаи эҳсоне дорад!
ٍ  �أخْ َب َرنــا َع ْب ـ ُد اللّ ـ ِه ْب ـ ُن َح ِبیـ. 4
ـات
َ  َس ـ�ألْ ُت الْ َم ْن ُصــو َر أ� َّی ـ َد ُه اللّ ـ ُه تَعال ـی ٰ َعــنِ ال َّر ُجــلِ مـ: قــا َل،ـب ال َّط َب ـ ِر ُّي
 �إِنَّـ ُه لا شُ ـ ُعو َر لَـ ُه َو لا َت َكلُّـ َم:ـت
ٌ  �أ ُهـ َو َم ِّیـ،ـض
ُ  لَـ ْو كا َن َم ِّیتـاً مــا َسـ�ألْ َت ِني َع ْنـ ُه! قُ ْلـ:ـت؟ قــا َل
ٌ ِدما ُغـ ُه َو َق ْل ُبـ ُه نابِـ
ـض َق ْل ُبـ ُه لِمــا ُی ْج َبـ ُـر َع َل ْیـ ِه ِمـ َـن
ُ ـس �إِلّا �إِذا �أ ْج ِبـ َـر َع َل ْیـ ِه بِ ِجهــا ٍز َو لا ُی ْرجـیٰ َبقائُـ ُه َو �إِنَّمــا َی ْن َبـ
َ َو لا ت ََحـ ُّر َك َو لا َت َن ُّفـ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ـس َع َل ْیــكَ �أ ْن ت ُْج ِبـ َـر ُه َع َل ْیـه �إِذا كا َن َع َبثـاً لا طائـ َل ت َْح َتـ ُه! َد ْعـ ُه
ِ ال َّت َن ُّفـ
َ  ل ْیـ:س َو لَـ ْو لَـ ْم ُی ْج َبـ ْر َع َل ْیـه ل َسـ َك َن! قــا َل
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ٍ ـض َیضْ طـ ُّر �إِلـی ٰ ُعضْ ـ ٍو مـ ْـن �أ ْعضائـه َك َقلـ
ـب �أ ْو َك ِبـد �أ َی ُجــو ُز
ُ ـب �إِلـی ٰ َر ِّبــه �إِذا َدعــا ُه! قُلـ
َ َی ْذ َهـ
ٌ  َفـ إِ� ْن كا َن َمرِیـ:ـت
ـوت َو لا ِد َیـ َة
ُ ـض ُمؤ ِْمنـاً ُیخـ
ُ ـاف َع َل ْیـ ِه الْ َمـ
ُ س بِـ ِه �إِذا كا َن الْ َمرِیـ
َ  لا َبـ�أ:�أ ْن ُی�أخَ ـ َذ ٰذلِــكَ الْ ُعضْ ـ ُو ُفی ْل َصـ َق بِـ ِه؟ قــا َل
ِ  �إِنَّ ُهـ ْم َیقُولُــو َن َع َل ْیـ ِه ِد َیـ ُة الْ َم ِّیـ:ـت
 َو �أ ُّي:ف َع ْنـ ُه ِفــي ُو ُجــو ِه الْخَ ْیـرِ! قــا َل
ُ ـت ت ُْصـ َـر
ُ َع َل ْیـ ِه َو لا َع َلــی ا ْل� آ ِخـ ِذ! قُ ْلـ
ـب
ٍ خَ ْی ـ ٍر �أخْ َیـ ُـر ِمـ ْـن �إ ِْحیــا ِء نَ ْف ـ
َ  َمـ ْـن �أخْ ـ َـر َج َق ْلـ:ـاس َج ِمیع ـاً؟! ثُ ـ َّم قــا َل
َ س ُم ْؤ ِم َن ـ ٍة َمـ ْـن �أ ْحیاهــا َف َك�أنَّمــا �أ ْح َیــی النّـ
ٍ َم ِّیـ
!ـت �أ ْو َك ِبـ َد ُه ُظ ْلمـاً َف َع َل ْیـ ِه ال ِّد َیـ ُة
Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Табарӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
ҳазрати Мансур аядуллоҳ таъоло дар бораи марде пурсидам
ки мағзи ӯ мурдааст, дар ҳоле ки қалби ӯ метапад, оё ӯ мурда
аст? Фармуд: Агар мурда буд дар борааш аз ман намепурсидӣ!
Гуфтам: Ӯ на ҳиссе дорад ва на такаллуме ва на таҳрике ва
на танаффусе магар ҳангоме ки бо дастгоҳе ба он водошта
шавад ва умеде ба бақои ӯ намеравад ва қалби ӯ танҳо ба
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сабаби танаффусе метапад ки ба он иҷбор мешавад ва агар
ба он иҷбор нашавад боз меистад! Фармуд: Бар ӯҳдаи ту нест
ки ӯро ба он иҷбор кунӣ ҳаргоҳ абас ва бефоида аст! Раҳояш
кун то ба сӯӣ Парвардигораш биравад агар ӯро фарохонда
аст! Гуфтам: Пас агар беморе бошад ки ба узве аз узвҳои ӯ
монанди қалб ё кабед музтар аст, оё ҷойиз аст ки он узви ӯ
гирифта шавад ва ба ӯ пайван зада шавад? Фармуд: Ишколе
надорад агар бемор мӯмин аст ва бар ӯ бими марг меравад
ва дияе бар ӯ ё бар касе ки (узвро) барои ӯ гирифтааст нест!
Гуфтам: Онҳо мегӯянд ки дияи маййит бар ӯҳдаи ӯст то аз
ҷониби ӯ дар корҳои хайр масраф шавад! Фармуд: Кадом кори
хайр хайртар аз эҳёъи ҷони мӯъмине аст ки ҳар кас онро эҳёъ
кунад гӯйи ҳамаи мардумро эҳёъ кардааст?! Сипас фармуд:
Ҳар кас қалб ё кабеди маййитеро аз рӯӣ ситам хориҷ кунад,
бар ӯҳдаи ӯ дия аст!
ِ  َس ـ�ألْ ُت الْعالِـ َم َعــنِ الْ َم ِّیـ: قــا َل،الس ِج ْســتانِ ُّي
ـت ُیخْ ـ َـر ُج َق ْل ُب ـ ُه لِ ُی ْل َح ـ َق بِ َحـ ٍّـي
َّ  �أخْ َب َرنــا َولِی ـ ُد ْب ـ ُن َم ْح ُمــو ٍد. 5
ِ  لا �أری ٰ بِ ٰذلِــكَ َب�أسـاً! ٰذلِــكَ ِمـ ْـن �آیـ: قــا َل،ُمضْ َطـ ٍّـر �إِلَ ْیـ ِه
 ُيخْ ـر ُِج الْ َحـ َّـي :ٰـات اللّـ ِه! ٰذلِــكَ ِم ّمــا قــا َل اللّـ ُه تَعالی
ِ ِمـ َـن الْ َم ِّيـ
: لا َتــزا ُل َت ْف َتـ ُـح َع َل ْینــا �أ ْبوابـاً ِمـ َـن الْ ِع ْلـ ِم! َف َهـ ْل لَـ ُه ِمـ ْـن ِد َیـ ٍة َعلـیٰ َمـ ْـن َف َعـ َل ٰذلِــكَ بِـ ِه؟ قــا َل:ـت
ُ ! قُ ْلــت
ـس �أری ٰ �أ ْن َی َت َصـدَّقَ َع ْنـ ُه ُعشْ ـ َـر
ُ �إِ ْن َف َعـ َل ٰذلِــكَ بِـ ِه َو َقـ ْد َسـ َك َن ْت �أن
ُ ـس َع َل ْیـ ِه ِد َیـ ٌة َو �إِ ْن َف َعـ َل َو ُهـ َو َی َت َن َّفـ
َ ْفاسـ ُه َف َل ْیـ
ـت َع َظ َم َتــكَ ِفــي
ُ  َر�أ ْیـ:ـت
ُ  َو مــا ُی ْب ِكیــكَ ؟! قُ ْلـ: َفقــا َل،ـكاء
ُ ال ِّد َیـ ِة لِ َئـ ّلا َیخْ َت ِلـ َـج ِفــي َصـ ْد ِر ِه �أنَّـ ُه �آثِـ ٌم! َف�أخَ َذنِــي الْ ُبـ
!ً الْ َع َظ َمـ ُة لِلّـ ِه َو �إِنَّمــا �أنــا َع ْبـ ٌد �آتَانِــي ِمـ ْـن ِع ْنـ ِد ِه َر ْح َمـ ًة َو َج َع َل ِنــي ها ِدیـاً َم ْه ِدیّـا:ـت! قــا َل
ُ ُغ ْر َب ِتــكَ َف َب َك ْیـ
Тарҷумаи гуфтор:
Валид ибни Маҳмуди Саҷистонӣ моро хабар дод, гуфт: Аз
олим дар бораи мурдае пурсидам ки қалби ӯ берун оварда
мешавад то ба зиндае ки ба он музтар аст пайванд дода шавад,
фармуд: Ишколе дар он намебинам! Он аз оёти Худовад аст!
Он мисдоқи чизе аст ки Худованди баландмартаба фармудааст:
<<Зиндаро аз мурда берун Меоварад>> (Рум/ 19)! Гуфтам:
Ҳамвора абвобе аз илмро ба рӯӣ мо мегушойи! Бо ин васф,
оё барои ӯ дияе бар касе ҳаст ки ин корро бо ӯ кардааст?
Фармуд: Агар ин корро дар ҳоле бо ӯ карда ки нафасҳои ӯ қатъ
шудааст, дияе бар ӯ нест ва агар дар ҳоле карда ки ӯ танаффуси
(мансуъӣ) доштааст, (салоҳ) мебинам ки аз ҷониби ӯ як даҳуми
дия (баробари даҳ шутур ё сад динор) садақа бидиҳад то дар
дилаш нагардад ки гуноҳкор аст! (Ибни Маҳмуд мегӯяд:) дар

Пойгоҳи иттилоърасонии дафтари ҳифз ва нашри осори Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло

Аҳком; Масоъили мустаҳдиса

ин ҳангом гиряам гирифт! Он ҳазрат фармуд: Чи чиз туро ба
гиря овард?! Гуфтам: Азиммати туро дар ғурбатат дидам, пас
гиряам гирифт! Фармуд: Азиммат барои Худованд аст ва ман
танҳо бандае ҳастам ки ба ман аз назди худ раҳмате бахшида
ва манро роҳнамойи раҳёфта қарор додааст!
َ  َس ـ�ألْ ُت ُه َعــنِ الْ ُمضْ َط ـ ِّر الَّـ ِذي َق ـ ْد �أحـ: �أخْ َب َرنــا أ� ْح َم ـ ُد ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانِـ ُّـي قــا َل. 6
ـوت
ُ ـاط بِـ ِه الْ َمـ
ٍ ص ِفــي ُعضْ ـ ِو ِه �أ ْو َع ْیـ
ـاف
ٍ لِ َن ْقـ
َ  �أ لَـ ُه �أ ْن َی ْق َطـ َع ٰذلِــكَ الْ ُعضْ ـ َو ِم ْنـ ُه َف ُی ْل ِح َقـ ُه بِ َن ْف ِسـ ِه �إِذا خـ،ًـب َفــلا َی ِجـ ُد �إِلّا َم ِّیتـا
ِ  مــاذا ُیرِیـدُ؟! �أ ُیرِیـ ُد �أن َی ِفـ َّر ِمـ َـن الْ َمـ:ـوت؟ قــا َل
قُـ ْل لَـ ْـن َي ْن َف َع ُكـ ُم الْ ِفـ َـرا ُر �إِ ْن َف َر ْرتُـ ْم ِمـ َـن !ـوت؟
ُ �أ ْن ُی ْد ِر َكـ ُه الْ َمـ
ـس َع َل ْی ـ ِه
ُ ! ثُ ـ َّم َس ـ َك َت َحتّـی ٰ َظ َن ْنـالْ َم ـ ْو ِت �أ ِو الْ َق ْتــلِ َو�إِ ًذا َلا تُ َم َّت ُعــو َن �إِ َّلا َق ِلي ـلًا
َ  لَ ْیـ:ـت �أنَّـ ُه لا ُی َج ـ ِّو ُز ُه ثُ ـ َّم قــا َل
ِ ـاء الْ َم ِّیـ
ـس َع َل ْی ـ ِه
ُ  قُ ْلـ،َـاح �إِذا كا َن بالِغ ـاً ٰذلِــكَ الْ َم ْب َل ـغ
ٌ ُجنـ
َ  َف َه ـ ْل َع َل ْی ـ ِه �أن َی ْس ـ َت�أ ِذ َن لِ ٰذلِــكَ �أ ْولیـ:ـت
َ  لَ ْیـ:ـت؟ قــا َل
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
 َف إِ�نَّ َمــا،ًـس ل ُه ـ ْم �أن َی ْم َن ُعــو ُه �إِ ْن َو َج ـدُو ُه ُمؤْمن ـا
َ �أن َی ْس ـ َت�أذنَ ُه ْم �إِذا كا َن بالغ ـاً ذلــكَ ال َم ْب َل ـ َغ َو �إِن ْاس ـ َت�أ َذنَ ُه ْم َف َل ْیـ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ِ ْالْ ُم ْؤ ِم ُنــو َن بِ َم ْن ِزلَـ ِة الْ َج َسـ ِد ال
ِ
ِ
ِ
أ
َ
واح ُهـ ْم
َ  ل� َّن �أ ْر،واحـ ِد �إِ َذا ْاشـ َتكىٰ ُعضْ ــواً ِم ْنـ ُه َو َجـ َد �ألـ َم ذلــكَ فــي ســائ ِر �أ ْعضائـه
ِ وح
ِ وح اللّـ ِه ِمــنِ اتِّصـ
!ِـال الشُّ ــعا ِع بِالشَّ ـ ْمس
ِ وح الْ ُمؤ ِْمــنِ َل�أشَ ـ ُّد اتِّصــالا ً بِـ ُـر
ٍ ِمـ ْـن ُر
َ واح ـ َد ٍة َو �إِ َّن ُر
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмони Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Аз он ҳазрат дар бораи музтарре пурсидам ки ба сабаби
нуқсон ё айбе дар узваш марг ӯро иҳота кардааст, пас ҷуз
ба маййите дастрасӣ надорад, оё метавонад он узвро аз он
маййит қатъ кунад ва ба худ пайванд бизанад ҳаргоҳ битарсад
ки марг ба ӯ даст ёбад? Фармуд: Чи мехоҳад?! Оё мехоҳад
ки аз марг бигурезад?! <<Бигӯ ҳаргиз гурехтан ба шумо суд
намерасонад агар аз марг ё кушта шудан бигурезед ва он гоҳ
ҷуз андаке баҳраманд намешавед>> (Аҳзоб/ 16)! Сипас он
ҳазрат сукут кард то инки пиндоштам онро ҷойиз намедонад,
сипас фармуд: Бар ӯ гуноҳе нест агар ба ин андоза (аз изтирор)
расида бошад, гуфтам: Дар ин сурат оё бар ӯ воҷиб аст ки аз
авлиёъи маййит барои он изн бигирад? Фармуд: Бар ӯ воҷиб
нест ки аз онон изн бигирад ҳаргоҳ ба ин андоза (аз изтирор)
расида бошад ва агар аз онон изн бихоҳад ононро намерасад
ки монеъи ӯ шаванд агар ӯро мӯъмин меёбанд; Зеро мӯъминон
ба манзалаи як бадан ҳастанд ки ҳаргоҳ узве аз он дардманд
мешавад дарди онро дар соири аъзоъи худ низ эҳсос мекунад,
барои инки арвоҳашон аз як руҳ аст ва руҳи мӯъмин ба руҳи
Худованд аз партуви офтоб ба офтоб иттисоли бештаре дорад!
ِ  �إ ِْس َتشــا َر ُه َر ُجـ ٌل ِفــي َت ْر ِقیـ ِـع َق ْلـ: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُم َح َّمـ ُد ْبـ ُن �إِ ْبرا ِهیـ َم الشِّ ــیرا ِز ُّي. 7
ـات ِدما ُغـ ُه
َ ـب �أبِیـ ِه َب ْعـ َد �أ ْن مـ
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ْ
، َفــلا �أ ْدرِي مــا �أقُــو َل لَـ ُه، َـوت َف َی ْسـ�ألُ ِني �أ ْن �آ َذ َن لَـ ُه ِفــي ٰذلِــك
ُ ـض ُیخـ
ُ ـاف َع َل ْیـ ِه الْ َمـ
ٌ  َی�أتِی ِنــي َر ُجـ ٌل َمرِیـ:َو قــا َل
 انْ ُظـ ْر َفـ إِ� ْن كا َن ُم ْسـ ِلماً ُیوالِــي �آ َل ُم َح َّمـ ٍد َصلَّــی اللّـ ُه َع َل ْیـ ِه َو �آلِـ ِه َو َسـلَّ َم َو ُیوالِی ِنــي َفـ�أْ َذ ْن لَـ ُه َف إِ�نَّــكَ لَـ ْو:قــا َل
ِ الصالِحـ
ِ ـات خَ ْیـ ٌر ِمـ ْـن �أ ْن َت ْد َف َنـ ُه ِفــي ال ُّتـ
ـراب َی�أْكُ َل ـ ُه
ّ ـب �أبِیــكَ ِفــي َصـ ْد ِر ُم ْؤ ِمــنٍ َی ْذكُـ ُـر اللّـ َه َو َی ْع َمـ ُل
َ َد َف ْنـ
َ ـت َق ْلـ
!ـواب ِعبا َدتِـ ِه
ُ  �إِئْـ َذ ْن لَـ ُه ُی ْح ِيــي اللّـ ُه بِـ ِه ُجـ ْز َء �أبِیــكَ َی ْع ُبـ َد ُه َو َی ُكــو َن لَـ ُه َثـ:الـدُّو ُد! ثُـ َّم قــا َل
Тарҷумаи гуфтор:

Муҳаммад ибни Иброҳими Шерозӣ моро хабар дод, гуфт:
Марде бо он ҳазрат дар бораи пайванди қалби падари худ пас
аз марги мағзии ӯ машварат кард ва гуфт: Мардӣ бемор ки бар
ӯ бими марг меравад ба назди ман меояд ва аз ман мехоҳад ки
ба ӯ барои он изн диҳам ва ман намедонам ки ба ӯ чи бигӯям,
фармуд: Нигоҳ кун, пас агар мусалмоне аст ки оли Муҳаммад
саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салламро дӯст медорад ва
манро дӯст медорад, ба ӯ изн бидеҳ; Зеро агар қалби падаратро
дар синаи мӯъмине ки Худоро ёд мекунад ва корҳои шойиста
анҷом медиҳад дафн кунӣ беҳтар аз ин аст ки онро дар хок
дафн кунӣ то кирмоҳо онро бихуранд! Сипас фармуд: Ба ӯ изн
бидеҳ то Худованд бо ӯ ҷузъе аз падаратро зинда кунад ки
Худовандро бипарастад ва савоби ибодаташ барои ӯ бошад!
Шарҳи гуфтор:
Барои огоҳии бештар аз дақойиқ ва нукоти мавҷуд дар ин
гуфторҳои нуронӣ ки гушояндаи гиреҳҳои фиқҳӣ дар ҳавзаи
пайванди аъзоъи мубталоён ба марги мағзӣ аст, ба пурсиш ва
посухи 87 муроҷиъа кунед.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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